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25 anys del TermcaT
(13-05-2010)

El 13 de maig de 1985 el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans van signar un conveni per a la 
creació d’un centre que promogués i coordinés les actuacions termi-
nològiques en llengua catalana: el Centre de Terminologia TermCaT.

Des d’aleshores, el TermCaT treballa per garantir el desenvolupament i 
la integració de la terminologia catalana en els sectors especialitzats 
i en la societat en general, mitjançant la creació contínua d’eines i 
de recursos innovadors i de qualitat, en un diàleg permanent amb 
especialistes i usuaris. Emmarca la seva activitat dins del procés de 
normalització de la llengua catalana i en un context global determinat 
per la societat del coneixement, la diversitat i el multilingüisme.

Els 25 anys coincideixen amb l’atorgament de la certificació ISO 
9001:2008 de sistemes de gestió de la qualitat, que representa el 
compromís del TermCaT per la innovació i la millora contínua a fi de 
continuar impulsant el progrés de la llengua catalana en els àmbits 
català i internacional. 

En el marc de la celebració del 25è aniversari, el TermCaT ha volgut sintetitzar en vint-i-cinc fites, que s’han anat publicant al web al llarg de l’any 
la seva trajectòria. Cadascuna d’aquestes fites representa un moment o un aspecte rellevant dels 25 anys transcorreguts. Totes plegades volen 
resumir els serveis i les contribucions més destacades del TermCaT des de la seva creació fins al dia d’avui.
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les diverses fases de treball, a fi de garantir l’adequació i la precisió 
de les denominacions, els equivalents, les definicions i les notes i 
d’assegurar la coherència de la informació que s’hi recull.

En la normalització terminològica els especialistes també hi tenen 
un paper destacat. A banda de col·laborar amb la Secretaria del 
Consell Supervisor en el procés previ a l’aprovació de nous termes, 
en alguns casos es convoquen sessions de normalització, que són 
reunions de treball amb especialistes d’un determinat àmbit perquè, 
conjuntament amb els terminòlegs del TermCaT, proposin les denomi-
nacions i les definicions més adequades per als conceptes de l’àrea 
que presenten alguna dificultat, ja sigui perquè se solen denominar 
amb una forma manllevada, perquè conviuen diverses denominacions 
catalanes, perquè té ús una denominació lingüísticament inadequa-
da, etc. Conjuntament, la Secretaria del Consell Supervisor i els ter-
minòlegs responsables d’un determinat projecte preparen el material 
que es discuteix en aquestes sessions, amb tota la informació de 
caràcter lingüístic i conceptual que es considera adequada perquè 
els especialistes puguin aportar el seu punt de vista i acordar les 
propostes que els semblin més pertinents. Posteriorment, el Consell 
Supervisor ratifica, si ho creu convenient, aquestes decisions, les 
quals s’incorporen al conjunt de termes normalitzats.

La primera sessió de normalització es va dur a terme el 10 de 
febrer del 1987 i va aplegar especialistes en agricultura biològica. 
Des de llavors, se n’han fet de publicitat, surf de neu, mercats 
financers, videojocs o immunologia, entre d’altres, sempre amb 
resultats molt profitosos, atès que les propostes que es desprenen 
d’aquestes reunions són fruit del consens entre un nombre important 
d’especialistes representatius de cada àmbit.

Elaboració de diccionaris terminològics
(03-06-2010)

L’any 1987 es va publicar el Vocabulari de perruqueria i bellesa, el 
primer diccionari terminològic amb el segell del TermCaT, amb 774 
termes en català, equivalents en castellà, francès i anglès, defi-
nicions i il·lustracions. Des d’aleshores, el Centre ha participat en 

El Consell Supervisor del TermcaT
(20-05-2010)

Un dels trets més característics del TermCaT és que té encarregada la 
normalització terminològica en català, la qual s’articula al voltant del 
Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat que fa propostes 
per denominar en català els neologismes que sorgeixen contínuament 
en les diverses disciplines tècniques, científiques, professionals, etc. 
El Consell el presideix un membre de la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans, i hi participen altres membres de l’IEC, membres 
del TermCaT, assessors geolingüístics i especialistes de diversos 
àmbits del coneixement.

La primera reunió del Consell Supervisor del TermCaT va tenir lloc el 
dia 5 de febrer del 1986. Actualment es reuneix cada quinze dies 
per estudiar els dossiers de normalització corresponents als casos 
terminològics que s’han de normalitzar, o per aprovar els documents 
de criteris lingüístics aplicables al treball terminològic.

Des del 1986 el Consell Supervisor s’ha reunit més de 500 vegades, 
ha tingut en compte les opinions de més de mig miler d’especialistes 
i ha normalitzat més de 6.500 termes, com ara programari, podcàs-
ting, coixí de seguretat, marxandatge o xauarma. 

El paper dels especialistes
(27-05-2010)

L’activitat que desenvolupa el TermCaT implica, a banda de tot l’equip 
de terminòlegs del Centre, un ampli col·lectiu d’especialistes de 
sectors ben diversos, la col·laboració dels quals és clau en totes 
les línies de treball del TermCaT. En l’activitat d’assessorament, per 
exemple, els especialistes col·laboren amb el Servei de Consultes del 
Centre en la resolució de tots aquells dubtes terminològics formulats 
pels usuaris que requereixen aclariments o propostes denominatives, 
mentre que en l’elaboració de recursos terminològics, s’encarreguen 
de revisar el contingut de les obres terminològiques en curs durant 

Reunió del Consell Supervisor

Sessió de nomalització
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l’elaboració de 515 productes terminològics, especialment reculls 
terminològics elaborats directament per terminòlegs del TermCaT 
amb la col·laboració d’especialistes i diccionaris elaborats per pro-
fessionals, especialistes o investigadors i validats posteriorment pel 
TermCaT.

El 2004, el TermCaT va iniciar la col·lecció Diccionaris en Línia, amb 
la voluntat d’ampliar la difusió de la terminologia d’àmbits especia-
litzats a través d’Internet. Des de llavors, gran part dels diccionaris 
que el TermCaT ha publicat en paper s’han ofert també en línia des del 
web del Centre. És el cas, per exemple, del Lèxic multilingüe de la 
indústria, publicat en línia el desembre del 2009 i en paper el febrer 
del 2010.

La col·lecció de diccionaris que el TermCaT ofereix en línia també conté 
obres publicades exclusivament en format digital (en són exemples 
la Terminologia dels videojocs o el Lèxic de les Comunitats Europees) 
i obres que recullen conjunts de termes procedents d’obres en 
paper més generals. Així, per al Diccionari de futbol o el Diccionari 
d’atletisme, per exemple, s’ha extret la terminologia específica 
d’aquestes dues disciplines esportives del Diccionari general de 
l’esport, que recull uns 11.000 termes.

Un dels avantatges més remarcables dels diccionaris en línia de cara 
a l’usuari és que permeten consultar la informació de manera àgil, 
tant a partir dels índexs alfabètics que es presenten per a cadascuna 
de les llengües del diccionari, com a partir d’un cercador que localitza 
totes les fitxes terminològiques que contenen el mot consultat, tant 
si és en les denominacions com en les definicions. D’altra banda, 
convé destacar que des del 2005 les dades terminològiques de molts 
diccionaris en línia es poden descarregar sota llicències de Creative 
Commons i que el format digital facilita les actualitzacions periòdi-
ques dels diccionaris, de manera que el contingut es pot mantenir 
permanentment al dia.

Cessió de dades terminològiques
(10-06-2010)

El TermCaT atén les peticions de cessions de dades terminològiques 
provinents d’institucions i d’empreses que sol·liciten corpus ter-
minològics personalitzats per a satisfer necessitats específiques 
de coneixement o de divulgació de terminologia, ja sigui com a 
suport per a la construcció de plataformes tecnològiques de gestió 
(motors de cerca, portals, integració en les eines d’edició, etc.) o 
per a finalitats de  difusió. També atén les peticions formulades 
per professionals de la llengua o per investigadors que necessiten 
corpus seleccionats segons criteris específics com a suport dels seus 
treballs de recerca.

Així, les dades de la col·lecció de diccionaris olímpics elaborada 
pel TermCaT i publicada entre el 1989 i el 1992, amb motiu dels 
Jocs Olímpics de Barcelona, s’han cedit, totalment o parcialment, a 
comitès organitzadors d’altres esdeveniments esportius, com ara el 
Comitè Nacional Xinès de Terminologia Científica i Tècnica (CNCTST), 
per a la celebració dels Jocs Olímpics de Pequín l’any 2008, o el 
comitè organitzador Barcelona 2010, per al Campionat d’Europa 
d’atletisme que es farà aquest estiu.

D’altra banda, el TermCaT ofereix des del seu web una àmplia gamma 
de recursos lliurement descarregables en formats estàndard.

La biblioteca del TermcaT
(17-06-2010)

El TermCaT disposa d’un fons documental multilingüe d’obres espe-
cialitzades, terminològiques i lexicogràfiques de més de 10.000 
volums, entre obres de teoria terminològica, diccionaris i vocabula-
ris, tesaurus, normes i obres generals de referència, i publicacions 
periòdiques especialitzades. El contingut de la biblioteca es troba 
permanentment a disposició dels terminòlegs del Centre, per atendre 
gran part de les necessitats documentals que els planteja la feina 
diària. Més enllà de l’ús intern, però, el fons documental també és 
obert a consulta d’usuaris externs que adrecin una petició al Servei 
de Documentació del TermCaT.

Signatura del conveni de cessió de la terminologia olímpica
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L’any 1990 el TermCaT va publicar la Metodologia del treball termino-
lògic —una guia per a l’elaboració d’obres sistemàtiques d’una àrea 
o subàrea determinada—, amb l’objectiu de donar orientacions tèc-
niques per sistematitzar els treballs i unificar els mètodes de recerca 
arreu del domini lingüístic català. Des d’aleshores, s’han publicat 
diversos criteris metodològics, terminològics i lingüístics més, alguns 
dels quals es poden consultar directament des del web. Actualment, 
el Centre treballa en l’elaboració de l’obra El diccionari terminològic, 
que es preveu que estigui enllestida a final d’any.

Des del 2005, els criteris metodològics del TermCaT s’ofereixen al 
conjunt de la societat catalana per mitjà dels volums de la col·lecció 
En Primer Terme, una col·lecció que inclou dues sèries de publica-
cions: la sèrie Criteris i Mètodes i la sèrie Papers. La sèrie Criteris i 
Mètodes recull els documents del Consell Supervisor del TermCaT o de 
les àrees de recerca del Centre, que descriuen aspectes relacionats 
amb l’activitat terminològica. Inclou títols com ara Manlleus i calcs 
lingüístics en terminologia, L’ordenació de termes o La definició ter-
minològica. La sèrie Papers, en canvi, recull les obres impulsades des 
del TermCaT per afavorir l’estudi, de noves perspectives en la recerca 
terminològica, amb obres com les Actes del Espais Terminològics 
2007: neologia terminològica: el tractament dels manlleus i els 
Estudis d’implantació terminològica: una aproximació en l’àmbit dels 
esports. 

Terminologia i variació geolingüística
(01-07-2010)

Els llenguatges d’especialitat no presenten, en general, una variació 
geolingüística gaire accentuada. Tot i així el TermCaT té ben present 
que les denominacions emprades en els àmbits especialitzats també 
formen part del corpus de la llengua que acull les diferències dialec-
tals i que, per tant, convé que les propostes que fa al conjunt dels 
parlants no entrin en contradicció amb cap dels usos tradicionals de 
les grans varietats dialectals del català.

El Servei de Documentació del TermCaT s’encarrega d’atendre les 
sol·licituds de consulta del fons documental de la biblioteca i, alho-
ra, d’oferir informació i assessorament documental a institucions, 
organismes i professionals lingüístics que necessitin conèixer la 
bibliografia existent sobre diccionaris, vocabularis i lèxics en català 
d’una determinada matèria. A banda d’això, també ofereix informació 
actualitzada de les darreres publicacions en matèria terminològica.

Finalment, el TermCaT també ofereix la Biblioteca en línia, que recull 
les referències bibliogràfiques de tots els productes terminològics 
que contenen termes en català publicats des del 1932, amb infor-
mació sobre el nombre de termes, les llengües, les definicions, les 
il·lustracions, etc., i els projectes que són en curs d’elaboració. 

La metodologia del treball terminològic
(23-06-2010)

Des de la seva fundació, el 1985, el TermCaT ha anat elaborant un 
conjunt de documents metodològics, progressivament actualitzats, 
per respondre a les necessitats del treball terminològic realitzat en 
l’àmbit lingüístic català i alhora als requisits metodològics homo-
logats internacionalment. El model metodològic de treball que el 
TermCaT va prendre com a punt de partida quan va iniciar l’activitat 
va ser el de l’Office de la Langue Française del Quebec, amb algunes 
adaptacions que l’adequaren a una recerca no necessàriament bilin-
güe i a la realitat sociolingüística catalana.
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Anualment, diversos estudiants de terminologia, lexicografia, traduc-
ció, comunicació, informàtica i administració, procedents de centres 
universitaris catalans o d’altres zones i països, duen a terme estades 
de pràctiques, de durada variable, segons el conveni establert amb el 
seu centre d’estudis, durant les quals se’ls ofereix formació teòrica i 
pràctica, de manera que puguin accedir al mercat de treball amb un 
coneixement funcional de la realitat professional del sector. Aquest 
any, per exemple, han fet pràctiques al TermCaT sis estudiants, pro-
cedents de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Paul Valéry 
de Besiers.

Més enllà de la formació d’estudiants, el TermCaT també promou la 
col·laboració amb organismes catalans, de l’Estat i internacionals a fi 
d’establir espais de cooperació i de difondre la terminologia catalana 
en els diversos sectors d’especialitat i en la comunitat internacional 
interessada per qüestions de llengua, producció terminològica i 
aspectes metodològics. Darrerament, el Centre ha rebut la visita d’ un 
grup de la Fundación Etnollano de Colòmbia (2010), d’una delegació 
de professors universitaris del Turkmenistan (2009), o de l’Institut 
Occitan d’Aquitània i la Secretaria de Política Lingüística de Trento 
(2008), entre d’altres.

Una línia de cooperació contínua és la que hi ha establerta amb 
l’Office de la langue française, del Quebec. A banda de col·laborar en 
diversos projectes terminològics, també s’han fet estades de tècnics 
dels dos organismes al Quebec i a Barcelona, les quals han permès 
contrastar mètodes i criteris de treball.

Jornades de portes obertes
(15-07-2010)

L’any 1995 el TermCaT celebrava el seu desè aniversari. Amb motiu 
de l’esdeveniment, es van organitzar les primeres jornades de portes 
obertes, que tenien la finalitat de donar a conèixer més exhaustiva-
ment les activitats, els serveis i els treballs de recerca que es duien 
a terme al Centre.

Unes 400 persones procedents d’institucions i d’organismes diversos 
van visitar la nova seu del TermCaT, que s’estrenava aquell mateix 
any. Durant les jornades es van fer demostracions pràctiques dels 
programes informàtics de gestió de les dades terminològiques des-
envolupats al Centre i d’altres eines informàtiques relacionades amb 
la terminologia i la traducció. També es van exposar les obres termi-
nològiques i especialitzades elaborades pel TermCaT i es van difondre 
els processos de treball i els mètodes de recerca terminològica del 
Centre.

El TermCaT disposa d’un equip de terminòlegs format per persones 
d’arreu del domini lingüístic català. A banda d’això, l’any 2008, la 
presidència del Consell Supervisor i la direcció del Centre van consi-
derar oportú de proposar a la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans que designés tres assessors que s’encarreguessin de vetllar 
perquè tots els termes i criteris aprovats pel Consell Supervisor del 
TermCaT s’adeqüin als usos propis de les grans varietats dialectals del 
territori de parla catalana. A proposta de la Secció Filològica, doncs, 
el Dr. Ramon Sistac, per la variant nord-occidental; la Dra. Maria 
Josep Cuenca, per la varietat valenciana, i el Dr. Joan Veny, actual 
president del Consell, per la variant balear, duen a terme una revisió 
de tot el material relacionat amb la normalització terminològica i els 
seus comentaris són tinguts en compte en les decisions adoptades 
pel Consell Supervisor des de la reunió 470, del 22 de maig del 
2008.

També en relació amb el tractament de la variació geolingüística 
en terminologia, l’any 2009 el TermCaT va obrir un espai de reflexió 
a l’entorn d’aquesta realitat i dels interrogants metodològics que 
presenta en el marc de la tercera edició dels Espais Terminològics, 
que va tenir lloc el 12 de novembre del 2009 a l’Aula Magna de la 
Universitat de Barcelona i on es van aplegar prop de dues-centes 
persones. Precisament durant aquesta jornada va tenir un paper 
destacat el projecte Recull de noms catalans de plantes, una obra 
en curs que reuneix més de 30.000 noms catalans de plantes de tot 
el domini lingüístic i en la qual la variació lingüística i dialectològica 
és especialment rellevant. Les actes d’aquesta edició dels Espais 
Terminològics en un nou volum de la col·lecció En Primer Terme.

Les visites i estades de pràctiques al TermcaT
(08-07-2010)

El TermCaT acull estudiants i professionals d’altres centres interessats 
a conèixer el mètode de treball del Centre, els aspectes pràctics dels 
diferents processos de recerca i l’entorn real en què es desenvolupen 
els projectes i les actuacions en terminologia.

Visita de la Fundació Etnollano (Colòmbia)
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Des de l’any 2000, el TermCaT ofereix un servei de consultes en línia, 
el Cercaterm, que té a la vora de 25.000 usuaris registrats i que 
permet consultar terminologia de qualsevol sector d’especialitat, per 
mitjà d’un motor de cerca multilingüe, i adreçar dubtes terminològics, 
a través del Servei d’atenció personalitzada, al Servei de Consultes 
del Centre.

El Cercaterm actualment conté gairebé 220.000 fitxes terminològi-
ques, que s’actualitzen mensualment, procedents de la Neoloteca (el 
diccionari en línia que conté tots els termes normalitzats pel Consell 
Supervisor del TermCaT), de productes terminològics elaborats pel 
Centre o que han rebut el seu assessorament, de recerques puntuals 
i de projectes de recerca sectorial en un estat avançat d’elaboració.

El TermCaT, conjuntament amb l’Institut d’Estudis Catalans, també 
col·labora com a organisme consultor de segon nivell de l’Optimot, 
el servei de consultes lingüístiques de la Secretaria de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya, que es va posar en funcio-
nament el 2008. En aquest cas, el Centre resol les consultes proce-
dents de l’equip de lingüistes que atenen directament els usuaris, que 
requereixen una recerca terminològica avançada. A més, el TermCaT 
cedeix periòdicament continguts terminològics que constitueixen una 
de les principals fonts de consulta del cercador de l’Optimot.

L’Antena de Terminologia
(29-07-2010)

Els mitjans de comunicació són un dels principals canals de detecció 
de necessitats lèxiques i terminològiques en els àmbits més diversos 
i, alhora, una de les vies de difusió de més abast. Per això, és clau 
la seva implicació en el procés d’estudi i de difusió de les propostes 
neològiques.

També es van organitzar jornades de portes obertes durant els actes 
de celebració dels 20 anys del TermCaT, l’any 2005. En aquest cas, es 
van preparar quatre exposicions temàtiques, que feien un recorregut 
pels vint anys d’història del Centre i en les quals es destacaven dates 
i esdeveniments rellevants de la història de l’entitat, els eixos bàsics 
en què el TermCaT organitza la seva actuació, les eines que el Centre 
posa a disposició dels usuaris i les publicacions més rellevants en 
què havia intervingut el Centre.

El Servei de Consultes
(23-07-2010)

El Servei de Consultes del TermCaT es va posar en funcionament amb 
la creació del Centre, l’any 1985, i té l’objectiu d’atendre i resoldre 
dubtes terminològics que els adrecen professionals de la llengua, 
institucions, organismes diversos i especialistes de diferents àmbits 
del coneixement. Al llarg d’aquests 25 anys d’història del TermCaT el 
Servei ha resolt unes 190.000 consultes terminològiques.

© Gino Santa Maria (iStockphoto) 

Jornada de portes obertes durant la celebració dels 20 anys

Servei de Consultes



ComuniCaCió i difusió
©

  T
e

r
m

c
a

T
, C

en
tr

e 
d

e 
Te

rm
in

o
lo

g
ia

2004-2007. El Pla se sotmet a revisió un cop cada any i al final del 
cicle, l’any 2007, es va emprendre l’elaboració de la planificació 
vigent actualment, el Pla estratègic 2008-2011.

La planificació estratègica ha permès, entre altres qüestions, establir 
els valors fonamentals del TermCaT, definir la missió corporativa i 
crear un model de treball basat en l’assoliment d’objectius. Com a 
conseqüència de l’evolució d’aquesta nova manera de treballar, el 
TermCaT ha obtingut, a principis de 2010, la certificació ISO 9001:2008 
de sistemes de gestió de la qualitat, que fa palès el compromís del 
TermCaT per la innovació i la millora contínua i per treballar cada 
vegada de manera més eficaç.

Eines de gestió de la terminologia
(09-09-2010)

El TermCaT també destina esforços a la creació i al desenvolupament 
d’eines tecnològiques per a la gestió automatitzada de diccionaris i 
col·leccions de terminologia. Actualment, a banda del programa d’ús 
intern del Centre, el TermCaT disposa de dues eines de gestió de la 
terminologia, el GesTerm i el GdTweb.

El GesTerm, que es va posar a disposició del públic el febrer del 2008, 
és una eina que facilita l’elaboració de diccionaris multilingües espe-
cialitzats i que es pot descarregar lliurement des del web del TermCaT. 
Es tracta d’una aplicació multiplataforma, de codi obert, que facilita 
les principals tasques associades al treball terminològic: creació i 
manteniment de fitxes terminològiques amb diversos camps com ara 
denominacions, definicions, equivalències, etc., cerques avançades 
de la informació, i generació de documents amb format de diccionari 
que es poden imprimir i compartir.

A banda d’aquest recurs obert al públic, el TermCaT va implantar l’any 
2009 una nova eina, el GdTweb. Aquest gestor de terminologia, simi-
lar al gestor d’ús intern del Centre i que funciona en entorns web, 
és la base d’un nou sistema de treball pensat per a treure el màxim 
profit del treball col·laboratiu a distància entre els terminòlegs i els 
especialistes d’un projecte. Amb aquesta eina, i amb la implantació 
d’altres eines i canals de comunicació, s’ha establert una dinàmica 
de treball més productiva i participativa, que ha permès millorar 
l’eficiència dels equips de treball del Centre.

Amb l’objectiu d’afavorir la cooperació entre els mitjans de comuni-
cació i el TermCaT, l’any 2001 es va crear l’Antena de Terminologia, 
concebuda com un sistema obert i àgil d’intercomunicació destinat 
a identificar les necessitats reals de creació de nova terminologia, a 
permetre l’intercanvi d’informació sobre la viabilitat d’ús en contex-
tos reals dels neologismes i a facilitar-ne la difusió i la implantació 
social.

Actualment formen part de l’Antena una vintena de mitjans de comu-
nicació que utilitzen el català en premsa, ràdio i televisió; el grup 
de recerca Llengua i Mitjans de Comunicació i el Grup d’Estàndard 
Oral, tots dos vinculats a la Universitat Autònoma de Barcelona; 
l’Observatori de Neologia de l’Institut Universitari de Lingüística 
Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, i l’Associació Catalana de 
Comunicació Científica. A més, també hi participen la Secretaria de 
Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística.

Cap a una nova manera de treballar
(02-09-2010)

Cap al final de l’any 2002 el TermCaT va iniciar un procés de reflexió 
sobre la seva activitat i sobre l’adequació dels serveis que oferia 
a la societat. Aquesta reflexió situava en primer pla els mètodes 
de treball, els estàndards de qualitat i la relació del TermCaT amb 
els usuaris, els especialistes i la societat en general. Evidenciava, 
també, la necessitat de disposar d’objectius a mitjà i llarg termini per 
a poder planificar les actuacions del Centre de manera anticipativa i 
no reactiva, i per a poder dur a terme projectes amb temps d’execució 
superior a l’anual.

A partir d’aquesta reflexió, a principis del 2003 es va impulsar 
l’elaboració d’una planificació estratègica destinada a establir 
l’orientació i les activitats que havia de desenvolupar el Centre en 
el futur. D’aquest treball, en què van participar tots els treballadors 
i col·laboradors del Centre, en va sortir el Pla estratègic del TermCaT 
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Comentaris terminològics web
(23-09-2010)

Amb l’objectiu de vincular la terminologia amb l’actualitat informa-
tiva i de difondre les decisions preses pel TermCaT dins del procés de 
normalització de la llengua, el web del Centre disposa des de l’any 
2004 d’un espai en què es publiquen periòdicament comentaris ter-
minològics en què es contextualitza l’ús d’un o de diversos termes. 
Aquest espai es divideix en tres apartats: “La consulta del mes”, “La 
finestra neològica” i “L’apunt terminològic”.

“La consulta del mes” recull comentaris sobre casos terminològics  •
plantejats pels usuaris que s’adrecen al Servei de Consultes i en 
destaca la solució adoptada pel TermCaT.

A “L’apunt terminològic” s’hi tracten termes que són vigents en  •
l’actualitat informativa del moment o bé que formen part d’algun 
dels productes terminològics que el Centre acaba de publicar.

“La finestra neològica” és l’espai des d’on es difonen alguns dels  •
termes aprovats pel Consell Supervisor del TermCaT, amb especial 
èmfasi a donar a conèixer els criteris que s’han seguit a l’hora de 
fixar la denominació catalana d’un neologisme.

Tots els termes que apareixen als comentaris terminològics es poden 
consultar al Cercaterm i sovint també en altres productes del Centre, 
com ara diccionaris en línia o publicacions en paper. Els termes de “La 
finestra neològica” també es troben a la Neoloteca, el diccionari en 
línia que conté tots els termes normalitzats pel Consell Supervisor.

Al final de l’any tots els comentaris terminològics s’integren en blocs 
anomenats “L’actualitat terme a terme”, consultables des del web, 
que ofereixen una visió panoràmica de l’evolució de la terminologia 
en paral·lel amb l’actualitat.

Les normes UNE en català
(16-09-2010)

L’any 2005, el TermCaT va signar un acord de col·laboració amb 
AENOR, l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació, 
per elaborar i editar la versió oficial catalana de les normes UNE. 
D’aquesta manera es va iniciar una nova activitat del Centre: la tra-
ducció de normes. Més endavant, el 2008, l’acord es va ampliar, de 
manera que a banda de les normes UNE terminològiques, aquelles 
que es presenten en forma de recull terminològic, el TermCaT també 
tradueix normes d’especificacions tècniques. Des del 2005 s’han 
traduït una vintena de normes, entre les quals destaquen la 1087-1, 
de treball terminològic; la 15038, de serveis de traducció, o la 9001, 
de gestió de la qualitat.

Les normes són documents d’aplicació voluntària que recullen les 
especificacions tècniques o la terminologia pròpia d’un àmbit concret. 
AENOR elabora la versió oficial castellana de les normes internacio-
nals que creen l’ISO (Organització Internacional d’Estandardització) i 
la IEC (Comissió Electrotècnica Internacional) i de les normes euro-
pees que elaboren el CEN (Comitè Europeu de Normalització) i el 
CENELEC (Comitè Europeu de Normalització Electrotècnica), les quals 
es redacten originalment en anglès i en francès. A més a més, com a 
organisme estatal de normalització, AENOR també té competències 
per elaborar normes pròpies d’àmbit estatal.

L’acord establert entre AENOR i el TermCaT va permetre que, per pri-
mera vegada, s’editessin versions oficials de les normes UNE en un 
idioma diferent del castellà. D’aquesta manera, el català s’equiparava 
a altres llengües europees oficials als seus estats.

© Vladimir Mucibabic (iStockphoto) 
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a nivell estatal, el Centre Basc de Terminologia i Lexicografia (UZEI) i 
el Centre Gallec de Terminologia (Termigal). 

La cooperació internacional s’ha evidenciat també en la participació 
en diversos projectes terminològics, sobretot en el marc de la xarxa 
Realiter, que aplega les principals llengües llatines. 

Aquesta perspectiva internacional és ben present en els esdeveni-
ments terminològics que marca l’agenda temàtica internacional i 
en els actes que organitza el Centre, que compten sempre amb la 
presència d’experts d’altres països, com ha ocorregut en les tres edi-
cions dels Espais Terminològics que des del 2005 s’han celebrat. 

La projecció internacional del TermCaT es completa amb la presèn-
cia en xarxes terminològiques d’arreu del món, com ara el Centre 
Internacional d’Informació en Terminologia (Infoterm), la Xarxa 
Iberoamericana de Terminologia (RITerm), la Xarxa Internacional 
de Terminologia (TermNet) i l’Associació Europea de Terminologia 
(AET). El TermCaT ocupa actualment la presidència d’aquest últim 
organisme.

Cal destacar també que en els darrers anys el TermCaT ha potenciat la 
seva voluntat de cooperació amb altres organismes amb l’acollida a 
la seu del Centre de diversos estadants de recerca. Després de més 
de vint-i-cinc anys d’experiència, la política lingüística i terminològica 
catalanes han arribat a configurar un estil propi que ha esdevingut, en 
molts casos, un model exportable a altres comunitats lingüístiques. 

El consorci TermcaT
(30-09-2010)

L’any 1994, nou anys després de la creació del Centre, el TermCaT 
va esdevenir consorci, una figura jurídica que li atorgava persona-
litat jurídica pròpia, amb l’aprovació del Decret 47/1994, de 22 de 
febrer. El nou consorci, integrat per les dues entitats fundadores 
—la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans— i pel 
Consorci per a la Normalització Lingüística, es consolidava, doncs, 
com l’organisme amb la responsabilitat de planificar i coordinar 
l’activitat terminològica en llengua catalana, d’elaborar recursos 
terminològics i de normalitzar els neologismes que ho requerissin, 
d’acord amb la normativa establerta per l’Institut d’Estudis Catalans.

El TermCaT també prenia el compromís d’establir criteris metodològics 
per a l’elaboració de recursos terminològics i de posar a disposició de 
la societat un banc de dades terminològic en català amb equivalèn-
cies en altres llengües, permanentment actualitzat, així com un fons 
documental d’interès terminològic.

Finalment, el Centre assumia la tasca de donar suport terminològic a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i coordinar les activi-
tats terminològiques dels departaments i els organismes i empreses 
que en depenen.

Projecció internacional del TermcaT
(07-10-2010)

L’obertura internacional és un dels valors compartits del TermCaT. 
Aquesta projecció internacional té per objectius l’augment de la 
presència de la terminologia catalana en el sector terminològic i la 
contribució a la visibilitat i el prestigi internacional del català.

En aquesta línia, el TermCaT promou la col·laboració amb organismes 
catalans, de l’Estat i internacionals a fi de difondre la terminologia 
catalana en els sectors d’especialitat i en la comunitat internacional 
interessada per qüestions terminològiques. 

Al llarg dels seus vint-i-cinc anys d’història, el TermCaT ha compartit 
criteris i experiències amb organitzacions de tot el món que tenen 
objectius similars: és per això que ha signat convenis amb moltes 
d’aquestes institucions, ha intercanviat visites i experiències amb 
aquests organismes i fins i tot ha cedit la seva terminologia a altres 
centres. Entre els organismes d’altres àmbits lingüístics amb qui 
ha treballat el TermCaT podem destacar l’Oficina de la Traducció del 
Govern del Canadà i l’Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa i, 

Reunió de la Xarxa NPLD (Bilbao)

Sessió de formació d’estadants en pràctiques
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Amb els Espais Terminològics, el TermCaT planteja a la comunitat 
terminològica temes de reflexió necessària. La nombrosa assistència 
registrada en les tres edicions anima a continuar amb aquesta cita.

Tecnologia i metodologia
(21-10-2010)

Els vint-i-cinc anys d’història del TermCaT permeten constatar l’evolució 
en les maneres quotidianes de treballar dels terminòlegs. Hi hagué 
un temps en què ens representàvem el terminòleg com un professio-
nal envoltat de piles de llibres i d’arxivadors plens de fitxes de cartó 
escrites amb cal·ligrafia aplicada; aquesta imatge queda ja per al 
record, gràcies a la progressiva arribada de la tecnologia.

Aquesta incorporació de la informàtica no sols ha transformat el dia 
a dia del professional de la terminologia: ha canviat la mateixa meto-
dologia terminològica. L’evolució de tots dos factors —metodologia 
i tecnologia— ha anat de la mà. Les TIC han anat integrant-se en el 
treball terminològic, per raons d’eficiència pràctica i de productivitat, 
perquè permeten sistematitzar la feina i optimitzar-la, introduir-hi 
sistemes de validació i establir-hi controls de qualitat.

El TermCaT ha vetllat des de la seva creació per garantir aquesta 
incorporació de les TIC. En aquest sentit, fou especialment rellevant 
la creació i la implantació del Gestor de Terminologia (GdT), una 
eina informàtica que es va començar a gestar l’any 2001 per atendre 
necessitats específiques del Centre. El GdT permet crear, modificar, 
esborrar i consultar fitxes conceptuals en més d’una llengua. Permet 
també la gestió automatitzada de dades terminològiques des de les 
fases incipients del treball fins a les fases finals de preparació per a 
l’edició. A més del GdT, el TermCaT disposa avui d’altres aplicacions 
per a l’elaboració de terminologies: un gestor web (el GdTweb) que 
permet el treball deslocalitzat i sincrònic dels diversos membres d’un 

Els Espais Terminològics
(17-10-2010)

L’any 2005 el TermCaT celebrava el seu 20è aniversari, i com a part 
d’aquesta celebració van tenir lloc per primera vegada els Espais 
Terminològics.

Els Espais Terminològics són una jornada acadèmica organitzada 
pel TermCaT i adreçada a un públic especialitzat: professionals de la 
llengua, la comunicació, la gestió de la informació, la terminologia, 
la investigació o la ciència. La cita té periodicitat biennal: fins ara se 
n’han celebrat tres edicions, als mesos de novembre de 2005, 2007 
i 2009.

Aquell primer Espai de 2005 va versar sobre el paper de la norma-
lització terminològica en la llengua catalana; concretament, s’hi va 
analitzar la viabilitat de produir ciència en català en un espai científic 
dominat per les revistes en anglès. A més a més, en aquesta edició 
es va conèixer l’experiència del Centre Suec de Terminologia, un 
organisme homòleg del TermCaT.

L’edició de 2007 es va centrar en el tractament dels manlleus 
terminològics, amb èmfasi en aquells provinents de llengües amb 
alfabets no llatins. També es va reflexionar al voltant d’un altre camp 
d’importància creixent: el seguiment de la implantació i l’ús de la 
terminologia en els sectors especialitzats. 

L’edició de 2009 va tractar el tema de la variació lingüística en 
terminologia. Podria semblar que la uniformitat dels llenguatges 
d’especialitat no faria necessària aquesta reflexió; el fet, però, és 
que la terminologia també pot presentar variació geogràfica, i cal 
establir criteris que garanteixin el respecte per les diferents maneres 
de parlar del territori i que assegurin la precisió necessària en la 
comunicació especialitzada. Com a exemple gràfic de variació en 
terminologia, es va fer una petita exposició sobre denominacions de 
plantes a l’àmbit geogràfic catalanoparlant.

Espais Terminològics 2009
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pròpia del treball terminològic i, alhora, és el representant de l’Estat 
al comitè d’ISO corresponent, el Comitè Tècnic 37. Aquest comitè 
internacional prepara estàndards que especifiquen principis i mèto-
des relacionats amb la terminologia i amb altres recursos lingüístics 
en el context de la comunicació multilingüe i la diversitat cultural.

La presència del TermCaT en aquest comitè estatal li permet participar 
en els processos d’establiment d’estàndards en l’àmbit internacional 
i aportar-hi l’experiència del treball terminològic desenvolupat en 
llengua catalana.

La gestió de la qualitat
(04-11-2010)

Com a institució pública que presta serveis a la societat, el TermCaT 
té una responsabilitat que el compromet a treballar amb la màxima 
eficiència i eficàcia, i a fer transparents els seus procediments tant 
de gestió administrativa com d’execució del treball tècnic.

És per això que el TermCaT s’ha dotat d’un sistema de gestió de la 
qualitat que, en el marc del seu Pla estratègic, impulsi la millora 
contínua de l’organització i faciliti la rendició de comptes. El sis-
tema escollit ha estat el que proposa l’Organització Internacional 
d’Estandardització (ISO) per mitjà de la seva norma de gestió de la 
qualitat (9001:2008), l’estàndard més utilitzat al món per a gestionar 
la millora contínua. El seu enfocament, basat en processos i orientat 
a garantir la satisfacció dels clients i dels usuaris, ha fet d’aquesta 
norma un referent imprescindible, no únicament per al sector indus-
trial, sinó —cada vegada més— per a organitzacions, públiques o 
privades, de l’àmbit dels serveis.

Amb l’adopció d’aquest sistema de gestió, i amb la certificació dels 
seus processos clau, el TermCaT augmenta el seu compromís amb els 
usuaris, marca un punt de partida cap a un model d’excel·lència en la 
gestió, i avança en l’exercici de la seva responsabilitat com a orga-
nització pública al servei de la llengua i dels ciutadans.

equip de treball, i una eina en codi obert (el Gesterm), descarregable 
des del web corporatiu.

El GdT és un clar exemple de les transformacions que la tecnologia 
ha fet possibles. El TermCaT roman atent a aquests canvis i continua 
estudiant la implantació de noves funcionalitats, com ara la progres-
siva integració dels fluxos de treball de la gestió de la terminologia 
en la plataforma web.

La normalització internacional
(28-10-2010)

L’any 2005, per mitjà de l’acord de col·laboració amb l’Associació 
Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), el TermCaT va ini-
ciar la línia de treball de traducció de normes UNE. Ampliant aquesta 
feina conjunta amb AENOR, l’any 2009 el TermCaT va entrar a formar 
part del Comitè Tècnic de Normalització 191 (CT191) d’aquesta 
associació.

AENOR, com qualsevol organisme d’estandardització, ja sigui estatal, 
europeu o internacional, està format per comitès tècnics, els quals 
s’ocupen d’aprovar o adoptar textos normatius. Les normes que ela-
boren són el resultat del consens entre les diverses parts interessa-
des i implicades en l’activitat de què tracten, les quals es reuneixen 
en el marc d’aquests comitès.

Atesa la importància de les normes, hi ha comitès tècnics de cada 
un dels àmbits en què sorgeix la necessitat de disposar de textos 
normatius, com és el cas del reciclatge, la indústria nuclear, la segu-
retat d’emmagatzematge i manipulació de productes, els sistemes de 
diagnosi in vitro i de laboratori clínic, la meteorologia i la climatologia 
o la gestió de serveis de l’entorn turístic.

En l’àmbit estatal, el comitè tècnic d’AENOR dedicat a la terminologia 
és el CT191, el qual s’ocupa de la normalització de la terminologia 

© Simfo (iStockphoto.com)

Reunió del CTN191 (Madrid)
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El TermCaT assumeix aquesta concepció i fa de la responsabilitat 
social un valor propi. La responsabilitat social representa un estadi 
evolutiu més avançat en la direcció estratègica, i no es limita a una 
simple llista de bones pràctiques, sinó que és un estil de gestió que 
impregna tots els aspectes de l’organització.

Les organitzacions públiques i les que gestionen coneixement tenen 
més motius per a incorporar la responsabilitat social en el seu funcio-
nament: les institucions públiques, perquè han de garantir un retorn 
de la seva activitat a la societat i retre’n comptes; les que generen 
coneixement, perquè el funcionament en xarxa comporta relacions 
globals i una gran repercussió sobre el conjunt de la societat.

A aquestes dues característiques, el TermCaT en suma una tercera: el 
fet de treballar en el marc de la política lingüística, que empeny el 
Centre a participar activament en el foment de la incorporació de la 
disponibilitat lingüística com un valor dins de la responsabilitat social 
de les empreses i les institucions.

Els reptes del futur
(25-11-2010)

En aquestes vint-i-cinc fites amb què hem volgut celebrar el 25è 
aniversari del TermCaT hem mirat enrere i hem vist un llarg i enriquidor 
camí: el Centre, però, vol mirar endavant, per mantenir l’organització 
en una línia de creixement que vagi en sintonia amb el progrés de la 
societat i amb l’evolució de les seves necessitats lingüístiques.

Una nova plataforma web
(11-11-2010)

En el nou paradigma de la societat del coneixement, que concep la 
comunicació com un espai de relació obert i directe, les organitza-
cions necessiten disposar d’eines de comunicació per a poder dur a 
terme la seva activitat de manera satisfactòria i assolir els objectius 
que es proposen. En aquesta línia convergeix la visió del TermCaT, que 
vol fer acostar als seus usuaris el valor generat des del Centre. El 
coneixement és avui fonamentalment en xarxa, relacional i global. 
I és per aquest motiu que properament el TermCaT obrirà una nova 
plataforma web que permetrà als usuaris accedir d’una manera més 
personalitzada als serveis que ofereix.

S’obriran noves vies de diàleg amb els usuaris que permetran atendre 
més adequadament les seves necessitats. S’ha millorat la definició 
de les eines per a facilitar l’homogeneïtzació de l’experiència de 
l’usuari independentment del producte de consulta. Així mateix, s’ha 
intentat adequar els continguts a la tipologia d’usuaris, de manera 
que el resultat del servei sigui cada cop més acurat.

Amb l’obertura d’aquest nou espai web, el TermCaT obre la possibi-
litat d’un diàleg més directe amb els usuaris, preveu el seu retorn 
per continuar millorant els serveis que ofereix i fa un pas endavant 
en l’exercici de la seva responsabilitat social com a organització 
pública.

La responsabilitat social
(18-11-2010)

La gestió de les organitzacions més moderna i avançada incideix cada 
vegada més en la necessitat d’incloure la responsabilitat social en les 
dinàmiques de treball. Tota organització està inserida en una societat 
amb la qual es relaciona i en la qual les seves actuacions tenen con-
seqüències. Per aquest motiu, l’organització pot adquirir voluntària-
ment compromisos envers els grups implicats en la seva feina.
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Com a organisme que té per finalitat la contribució a la generació de 
coneixement, el TermCaT potenciarà l’explicitació i la transferència del 
coneixement terminològic i metodològic que genera a la societat. En 
aquesta línia, el diàleg amb els organismes vinculats al foment de la 
llengua i amb els grups d’especialistes i d’usuaris serà clau.

L’avenç de les tecnologies, ben segur, jugarà un paper decisiu a l’hora 
de poder complir aquests reptes. El TermCaT aspira a perfeccionar 
i evolucionar les eines disponibles i a crear noves aplicacions que 
permetin l’automatització de processos i la integració de les dades i 
dels productes en les diverses activitats professionals.

Amb totes aquestes accions, el TermCaT confia continuar responent 
a la missió que des del 1985 té encarregada, que és la de proveir la 
llengua catalana i els seus parlants d’allò que necessiten en relació 
amb els llenguatges d’especialitat i, més específicament, la termi-
nologia.

El futur és ple de reptes engrescadors. Durant el segon trimestre de 
2011 s’elaborarà un nou pla estratègic per al període 2012-2015, 
que significarà la consolidació de la direcció estratègica dins de 
l’organització, aprofundint en l’aplicació de l’avaluació com a eina 
fonamental de la millora contínua, amb l’objectiu que l’acció des-
envolupada sigui cada vegada més eficaç i pugui atendre millor les 
necessitats de la societat. L’èmfasi recaurà, doncs, en el retorn de 
valor a la societat i en la perspectiva d’orientació a l’usuari, mit-
jançant l’assumpció d’un projecte global de responsabilitat social.
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